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وجدت درا�سة خلريجي جامعة هارفارد بعد  20عام ًا� ،أن
ثالثة يف املئة منهم و الذين كان لديهم ر�ؤية وا�ضحة و�أهداف
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وخل�صت اىل �أن" ،ال�شخ�ص العادي مع موهبة وطموح وتعليم
متو�سط ،ميكن �أن يتفوق على �أبرع عبقرية يف جمتمعنا� ،إذا
كان هذا ال�شخ�ص لديه �أهداف ًا وا�ضحة ومركزة.
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غالب ًا ما نتمنى �أن تكون لدينا موهبة هائلة ....وهبها اهلل لنا،
ثروة موروثة ،و ب َعقْد من الدرا�سات العليا و �إت�صاالت مع كبار
امل�س�ؤولني يف جمال عملنا � ....سنكون مت�أكدين من النجاح.
حل�سن احلظ بالن�سبة ملعظمنا ،هذه الأ�شياء ميكن �أن تكون
عوامل جناح ،ف�إن �شيئ ًا ب�سيط ًا جد ًا و�أكرث ي�سر ًا ميكن �أن
ي�ساعدنا على حتقيق النجاح :لر�ؤية وا�ضحة املعامل و�أهداف
مكتوبة.
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من المحرر

�أثناء بحث مقاالت هذا الإ�صدار من امل�شوقة وقراءة العديد
من حكايات النا�س الذين كان لديهم ر�ؤى كبرية� ،أ�صبح من
الوا�ضح �أن �أولئك الذين حتققت �أحالمهم كان لديهم ر�ؤى
قوية للبدء بها .حلموا ب�أحالم كبرية ،ومن ثم و�ضعوا الأهداف
وحتى ال�صغري منها للبدء بها ،جلعل �أحالمهم حقيقة واقعة.
هذه الق�ص�ص احلقيقية وروايات النا�س الذين حتققت
�أحالمهم �شجعتني �أن يكون لدي ر�ؤية �أكرب ،والبدء يف �إتخاذ
خطوات نحو م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا� .آمل �أن تفعل ال�شيء نف�سه
بالن�سبة لك ،بغ�ض النظر عن الظروف التي قد جتد نف�سك
فيها اليوم .ال�سماء هي احلد!
بقلم :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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منطقة الراحه
الكاتب وامل�صدر جمهوالن

كانت لدي منطقة راحة
حيث كنت �أعرف �أنني ال ميكن �أن اف�شل
نف�س اجلدران الأربعة حيث العمل املتوا�صل
كانت حقاً مثل ال�سجن

مل �أكن لأ�سمح حلياتي �أن متر،
فقط مب�شاهدة فوز الآخرين
حب�ست �أنفا�سي وخطوت خارجاً
و�سمحت ببدء التغيري

كنت �أتوق جداً للقيام ب�أ�شياء
مل �أقم بفعلها من قبل
ولكنني بقيت داخل منطقة راحتي
و�أ�سري بخطى على نف�س الأر�ضية القدمية

اتخذت اخلطوة الأوىل بقوة جديدة
مل �أ�شعر بها من قبل
قبلت منطقة راحتي قبلة "الوداع"
و�أغلقت و�أقفلت الباب

قلت هذا ال يهم،
لأنني مل �أكن �أفعل الكثري
قلت �إنني ال �أهتم لأ�شياء
مثل املا�س والفراء وما �أ�شبه

�إذا كنت يف منطقة الراحة
وتخ�شى املجازفة باخلروج
تذكر �أن جميع الفائزين كانوا
يف فرتة ما مليئني بال�شك

ٌ
م�شغول جداً
�إدعيت �أنني
بالأ�شياء داخل منطقتي،
ولكن يف �أعماقي �أنا �أتوق لـ
�شيء خا�ص بالن�سبة يل

خطوة �أو خطوتني وكلمات ثناء،
ميكن �أن جتعل �أحالمك تتحقق
حيي م�ستقبلك ب�إبت�سامة
النجاح هناك بالن�سبة لك!
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كل شخص لديه حلم

بقلم  :فرجينيا �ساتري -امل�صدر غري معروف

�أ�شياء من هذا القبيل ،ولكن الآن لدي �أمل فظيع يف
ظهري ،ولكنني �س�أحاول".
قلت له لدي بع�ض املال �إذا كان يود الذهاب اىل
املتجر و�شراء ما يلزم لإ�صالح باب املنخل لل�سيدة.
"هل تعتقد �أنك ت�ستطيع فعل ذلك؟
"نعم� ،س�أحاول".

قبل ب�ضع �سنوات� ،إ�شرتكت مبهمة يف مقاطع ٍة جنوبية
مع �أ�شخا�ص يعملون يف ال�صالح العام .ما �أردت
القيام به هو �إظهار �أن كل �شخ�ص لديه القدرة على
حتقيق الإكتفاء الذاتي ،وكل ما علينا القيام به هو
تفعليهم .طلبت من �سكان املقاطعة �إختيار جمموعة
خمتلفة وكوكبة من العائالت املختلفة� .أ�صبحت
�أراهم كمجموعة ملدة ثالث �ساعات كل يوم جمعة.
وطلبت �أي�ض ًا م�صروفات نرثية قليلة للت�صرف بها ويف الأ�سبوع القادم ،عندما كانت املجموعة جال�سة
قلت للمر�أة" ،ح�سن ًا ،هل مت ت�صليح باب املنخل؟
ح�سب احلاجة.
�أول �شيء قلته بعد �أن �صافحت اجلميع كان" ،ح�سن ًا،
�أود �أن �أعرف ما هي �أحالمكم" .نظر اجلميع ايل كما
لو كنت �أحمق اىل حد ما.
"�أحالم؟ لي�س لدنيا �أحالم" .وقلت" ،ح�سن ًا ،عندما
كنتم اطفال؟
�أمل يكن هناك ٌ
�شيئ كنتم تريدون فعله؟
وقالت يل �إمر�أة �" ،أنا ال �أعرف ما ميكنك القيام به
مع الأحالم .الفئران تلتهم �أطفايل".
قلت" �أوه
"هذا �أمر فظيع .ال ،بالطبع� ،أنت من�شغلة جد ًا مع
الفئران و�أطفالك.
كيف ميكن امل�ساعدة؟
"ح�سن ًا ،ب�إ�ستطاعتي �إ�ستخدام باب منخلي جديد
لأن هناك ثقوب يف باب منخلي.
و�س�ألت" :هل هناك �أي �شخ�ص يف هذه الأنحاء يعرف
كيفية �إ�صالح باب املنخل؟"
وقال رجل يف املجموعة" ،منذ زمن طويل كنت �أفعل
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قالت�" :أوه ،نعم".
قلت لها �" :إذن ميكننا البدء باحللم� ،أال ن�ستطيع
ذلك؟"
�إبت�سمت يل ،وقالت للرجل الذي قام بالعمل" :كيف
ت�شعر؟"
قال" :ح�سن ًا� ،إنه �شيء م�ضحك جد ًا .بد�أت �أ�شعر
ب�صورة �أف�ضل بكثري" .لقد �ساعد هذا املجموعة على
البدء يف احللم.
هذه النجاحات ال�صغرية �سمحت للمجموعة بر�ؤي ِة
�أن الأحالم لي�ست جنون ًا .هذه اخلطوات ال�صغرية
بد�أت جتعل النا�س يرون وي�شعرون �أن هناك �شيئ ًا
حق ًا ميكن �أن يحدث .بد�أت ب�س�ؤال النا�س الآخرين
عن �أحالمهم .قالت �إمر�أة �أنها �أرادت دائم ًا �أن
ت�صبح �سكرترية .وقلت" ،ح�سن ًا ،ما الذي يقف يف
طريقك؟" (هذا دائم ًا �س�ؤايل التايل).
قال" :لدي �ستة �أطفال ،ولي�س لدي �أي �شخ�ص يعتني
بهم �أثناء غيابي عنهم".
قلت" :دعونا نكت�شف".
"هل هناك اي �شخ�ص يف هذه املجموعة يود العناية
امل�شوقة املجلد  4الإ�صدار 8

بالأطفال ال�ستة ملدة يوم �أو �إثنني �إ�سبوعي ًا �أثناء برعاية الأطفال �أ�صبحت مرخ�صة .يف �إثني ع�شر
ح�صول هذه املر�أة على التدريب هنا يف كلية �أ�سبوع ًا ،كان لدى كل ه�ؤالء النا�س رعاية عامة.
املجتمع؟"
مل �أقم بذلك مرة واحدة فقط ،ولكن مرات عديدة
وقالت �إمر�أة" :لدي �أطفال� ،أي�ض ًا ،لكنني �أ�ستطيع منذ ذلك احلني.
القيام بذلك".
وقلت ،دعونا نفعل ذلك .مت �إن�شاء خطة وذهبت املر�أة
اىل الكلية .كل �شخ�ص وجد �شيئ ًا .ال�شخ�ص الذي
�أ�صلح باب املنخل �أ�صبح بارع ًا .واملر�أة التي قامت

اإلحساس بالعظمة عن طريق األحالم
الكاتب وامل�صدر غري معروفني
طرح �س�ؤال على رجل �أعمال ناجح للغاية" :كيف فعلت الكثري جد ًا يف
حياتك"  ،ف�أجاب" :كنت �أحلم� .أطلقت العنان لعقلي لت�صور ما �أريد
�أن �أفعله .ثم ذهبت �إىل ال�سرير وفكرت يف �أحالمي .يف الليل ،حلمت
ب�أحالمي .وعندما ا�ستيقظت يف ال�صباح ،ر�أيت الطريقة جلعل �أحالمي
حقيقية .بينما الآخرين يقولون" ،ال ميكنك فعل ذلك� ،إنه م�ستحيل .كنت
جيد ًا يف طريقي لتحقيق ما اردت".
كما قال ،الرئي�س  28للواليات املتحدة ،وودور ويل�سون" ،نحن ننمو عظماء
عن طريق الأحالم .جميع الرجال الكبار هم حاملون".
يرون الأمور يف �ضباب يوم ربيعي رقيق �أو يف نا ٍر حمراء م�ساء �شتاءٍ طويل.
البع�ض منا ي�سمح لهذه الأحالم العظيمة �أن متوت ،لكن الآخرين يقومون
بتغذيتها وحمايتها .يغذونها من خالل الأيام ال�سيئة �إىل �أن تغمرهم
�أ�شعة ال�شم�س وال�ضوء ،الذي ي�أتي دائم ًا لأولئك الذين يت�أملون خمل�صني
�أن �أحالمهم �سوف تتحقق.
ال تدع �أحدا ي�سرق �أحالمك� ،أو يحاول القول لك �إنها م�ستحيلة.
"غني �أغنيتك وحلم �أحالمك وت�أمل �أملك و�صلي �صالتك".
www.motivatedmagazine.com
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سر جيمي ين

بقلم :ادم خان
هيئ ُة محلفين من العلماء المرموقين والموهوبين ،من
بينهم �ألبرت �أين�شتاين و�أورفيل رايت ،فكروا ملي ًا في
الت�صويت لـ جيمي ين واحد ًا من �أكبر ع�شر ثوريين
حديثين في القرن الع�شرين .كل ما فعله هو �أنه علم
الفالحين ال�صينيين القراءة.
ما جعل ذلك مده�ش ًا هو �أنه لأربعة الآف �سنة كان
فقط الموهوبين يتعلمون القراءة والكتابة في ال�صين.
"كل �إن�سان" َع ِلم ،بما في ذلك الفالحين �أنف�سهم� ،أن
الفالحين غير قادرين على التعلم.
كان هذا الإعتقاد الثقافي المت�أ�صل بكل ما في الكلمة
من معنى� ،أول عائق "م�ستحيل" .والعائق الثاني اللغة
ال�صينية نف�سها ،التي تتكون من  40,000رمز ،وكل
رمز يدل على كلمة مختلفة! والعائق الثالث نق�ص في
التكنولوجيا والطرق الجيدة .كيف ب�إمكان جيمي ين
الو�صول �إلى  350مليون فالح في ال�صين؟
منفعة م�ستحيلة وهدف �ضخم� ،أو�شك على تحقيقه
عندما �أُجبر على مغادرة بالده .هل �إ�ست�سلم؟ ال .تعلم
من الهزيمة وو�سع هدفه :تعليم بقية العالم الثالث
القراءة .برامج قراءة عملية ،مثل تلك التي �إخترعها
في ال�صين .بد�أ ب�ضخ المتعلمين مثل بئر النفط المتدفق
في الفلبين وتايالند و�سيريالنكا ونيبال وكينا وكولومبيا
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وغمواتيماال و�أندوني�سيا وبنغالد�ش وغانا والهند -و�أ�صبح
النا�س يعرفون القراءة والكتابة .للمرة الأولى في تاريخهم
الجيني ب�أكمله ،كان لديهم �إمكانية الح�صول على المعرفة
المتراكمة للجن�س الب�شري بالن�سبة لأولئك الذين ي�أخذون
محو الأمية �أمر ًا مفروغ ًا منه� ،أود منكم النظر للحظة كيف
�سيكون عالمكم �ضيق ًا �إذا لم تتعلموا القراءة ولي�س هناك
�إمكانية الو�صول الى �أجهزة الراديو والتلفاز.
تم توظيف  180,000من الفالحين ال�صينيين من قبل
قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى كعمال في
المجهود الحربي .معظمهم لي�س لديهم �أي فكرة وال
لمحة �أين كانت �إنجلترا و فرن�سا والمانيا ،ولم يعرفوا من
�أجل ماذا تم توظيفهم ،ولم يعرفوا حتى ماهية الحرب!
حاول الفهم �إذا ا�ستطعت ،ال�شواغر والظالم والنق�ص
الموجود في �أولئك النا�س الذين ال ي�ستطيعون القراءة.
كان جيمي ين المنقذ لهم.
ما هو �سر نجاح جيمي ين؟ وجد حاجة حقيقية ووجد
في نف�سه رغبة قوية للرد على تلك الحاجة ،وقام ببع�ض
الإجراءات :حاول �أن يفعل �شيئ ًا حيال ذلك على الرغم من
�أنه كان يبدو م�ستحي ًال .كان يعمل ل�ساعات طويلة .بد�أ بما
كان موجود ًا �أمامه ،وقام تدريجي ًا بالمزيد و�شيئ ًا ف�شيئ ًا.
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قال الكاتب الإنجليزي توما�س كاراليل" ،هدفنا الرئي�سي لي�س ما نراه
ب�شكل خافت على م�ساف ٍة بعيدة ،ولكن �أن نفعل ما نراه بو�ضوح في
ٍ
متناول اليد" .هذا ما يفعله جيمي ين .بد�أ تدري�س بع�ض الفالحين
القراءة مع عدم وجود مكاتب و�أقالم و�أموال و�أجهزة عر�ض علوية.
بد�أ من حيث وجد نف�سه وفعل ما هو وا�ضح في متناول اليد.
هذا كل ما عليك القيام به� .إبد�أ الآن .وافعل ما يكمن بو�ضوح في
متناول اليد.

فكرة عشرة سنتات

الكاتب والم�صدر غير معروفين

عندما حاول ال�شاب اف.دبليو.وولورث الذي كان يعمل بائع ًا في متجر
�إقناع رئي�سه بتخفي�ض ع�شرة �سنتات من الأ�سعار للتخل�ص من المخزون.
وافق الرئي�س والقت الفكرة نجاح ًا باهر ًا .هذه الفكرة �ألهمت وولورث
لفتح متجره الخا�ص و�سعر ال�سلع بخم�سة وع�شرة �سنتات .كان بحاجة
الى ر�أ�س مال لم�شروع من هذا القبيل ،وطلب من رئي�سه تزويده بر�أ�س
المال مقابل جزء من �أرباح المتجر .رف�ض رئي�سه .وقال لوولورث،
"الفكرة مخاطرة كبيرة جد ًا .لي�س هناك ما يكفي من ال�سلع لبيعها
بخم�سه وع�شرة �سنتات"� .إ�ستمر وولورث قدم ًا دون دعم من رئي�سه،
لم يكن ناجح ًا فقط في متجره الأول ،لكنه في نهاية المطاف �إمتلك
�سل�سلة مخازن اف .دبليو وولورث في مختلف �أنحاء البالد .في وقت
الحق� ،سمع رئي�سه ال�سابق يقول " ،ما �أعرفه �أن كل كلمة ا�ستخدمتها
لرف�ض طلب وولورث كلفتني حوالي مليون دوالر".
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واي�.سي.جيم�س ين (�صيني :يان يانغ ت�شو،
)1990-1890
ين ،المعروف لدى العديد من �أ�صدقائه
الناطقين باللغة الإنجليزية با�سم "جيمي"،
كان مربي �صيني ومنظم معروف يعمل في
مجال محو الأُمية ال�شامل و�إعادة الإعمار
في المناطق الريفية ،بد�أ في ال�صين ،ثم
في العديد من البلدان .بعد العمل مع العمال
ال�صينيين في فرن�سا خالل الحرب العالمية
الأولى ،في ع�شرينات القرن الع�شرين ،نظم
ين �أو ًال جميعة حركات تعليم الجماهير
لتحقيق محو الأمية للجماهير ال�صينية ،ثم
تحول الى القرى ال�صينية لتنظيم �إعادة
الإعمار في المناطق الريفية ،و�أ�شهرها في
دينغ زيان (�أو ،المهجاة في الوقت الحا�ضر،
تينغ ه�سين) ،مقاطعة في هبي ،من -1926
 .1937كان له دور فعال في ت�أ�سي�س اللجنة
الم�شتركة لإعادة الإعمار في المناطق
الريفية في  ،1948التي �إنتقلت بعد ذلك
الى تايوان .بعد عام  ،1949نظم الدكتور
ين حركة �إعادة الإعمار في المناطق الريفية
الفلبينية والمعهد الدولي لإعادة الإعمار
في المناطق الريفية وعاد الى ال�صين في
ثمانينيات القرن الع�شرين لكنه توفي في
نيويورك في عام  – 1990ويكيبيديا.
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إبقاء أهدافك على
مرمى البصر
الكاتب غري معروف
عندما نظرت فلورن�س ت�شادويك الى الأمام لم ترى بعيدة جد ًا .لكن كل ما ت�ستطيع ر�ؤيته ال�ضباب.
�شيئ ًا �سوى جدار ًا �صلب ًا من ال�ضباب .كان ج�سدها وحثاها بعدم التوقف .و لم ت�ست�سلم ....حتى ذلك
خدر .كانت ت�سبح ما يقرب من �ستة ع�شر �ساعة.
الحين .فعلى بعد ن�صف ميل من الياب�سة ،طلبت ليتم
�سجها خارجاً.
بالفعل كانت �أول �إمر�أة ت�سبح في بحر المان�ش في
كال االتجاهين .الآن ،في �سن الـ  ،34كان هدفها و�أثناء تخل�صها بالدفء من �أثار البرد لعدة �ساعات
�أن ت�صبح �أول �إمر�أة ت�سبح من جزيرة كاتالينا الى الحقة� ،أخبرت المرا�سل�" ،أنا ال �أعذر نف�سي ،لكن
�ساحل كاليفورنيا.
لو كان بمقدوري ر�ؤية الياب�سة لكنت قد فعلتها" .لم
في ذلك ال�صباح الرابع من �شهر تموز لعام  ،1952يكن التعب �أو حتى الماء البارد الذي هزمها� .إنه
كان البحر مثل حمام جليدي وكان ال�ضباب كثيف ًا جد ًا ال�ضباب .لم يكن بمقدورها ر�ؤية هدفها.
بالكاد يمكنها ر�ؤية قوارب دعمها .وطافت �أ�سماك
القر�ش نحو �شكلها الب�شري المتوحد ،وتم �إق�صاءها بعد �شهرين ،حاولت مرة �أخرى .هذه المرة ،على
فقط عن طريق طلقات البندقية .كانت �ضد قب�ضة الرغم من نف�س ال�ضباب الكثيف� ،سبحت ب�إيمانها
البحر المتجمدة �-ساعة بعد �ساعة -بينما الماليين ال�سليم وهدفها متمث ًال بو�ضوح في عقلها .عرفت �أنه
ت�شاهدها على �شا�شة التلفزيون الوطني.
في مكان ما وراء ذلك ال�ضباب ياب�سة وهذه المرة
فعلتها! �أ�صبحت فلورن�س ت�شادويك �أول امر�أة ت�سبح
الى جانب فلورن�س في �أحد القوارب ،والدتها ومدربها قناة كاتالينا ،متفوقة على �سجل الرجال ب�ساعتين.
اللذان قدما لها الت�شجيع .و�أخبراها �أنها لي�ست

ركز تفكيرك
يوم م�شم�س م�شرق �صافي �أخذت عد�سة مكبرة لكن �إذا �أم�سكت بالعد�سة المكبرة بثبات،
في ٍ
قوية وكومة من ال�صحف وخرجت لإجراء تجربة .و�سمحت لها بتركيز الأ�شعة في حزمة مركزة
من الطاقة ال�شم�سية� ،أنت ُت ّ
�سخر الطاقة
مم�سك ًا بالعد�سة المكبرة فوق كومة
ال�شم�سية وت�ضاعفها من خالل
من ال�صفحات المطوية .حتى لو
العد�سات ،ت�شعل النار .التركيز
كانت تكبر طاقة �أ�شعة ال�شم�س
�أي�ضا يعمل بقوة تفكيرك! جربه
من خالل العد�سة .لن ت�شعل
و�أ�شعل �أفكارك العائمة.
نار ًا ابد ًا �إذا وا�صلت تحريك
العد�سة.
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الأبوة والأمومة
من القلب

مساعدة األطفال على
تحقيق أحالمهم
من �شبكة الإنرتنت ،بت�صرف
�أحالم الطفولة كثيرة ومتنوعة .في كثير من الأحيان تولد من نزوة عابرة وهذه �سخافة وم�ضحكة وم�ستحيلة� .أحيان ًا �أخرى
ين�ش�أ الحلم من الداخل.
يبد�أ كبقعة �ضوء في القلب ،وينمو حتى ي�صبح رغبة م�ستهلكة .هذا لي�س فكرة عن ذلك الوقت الغام�ض "عندما �أكبر"� .إنه
حلم الوقت الراهن� .شيء يريد الطفل متابعته اليوم� .شيء �سوف يكافح ويعمل ويدخر الطفل من �أجله .هذه الأحالم تحتاج
لأحد الوالدين لك�شف �سرها والم�ساعدة على �إنمائها.
عندما يولد الحلم في القلب� ،أعتقد �أنه ينبغي تغذيته و�سبره وتف�سيره عن طريق كل من الوالدين والطفل .الطفل الذي لديه
حلم قد ال يمتلك القدرة على �إكت�شاف الحلم� ،أو حتى القدرة الكاملة للتعبير عن رغبته ،لهذا ال�سبب قد يحتاج لم�شاركة
الكبار.

ما كان حلمك؟

فكر بالعودة الى طفولتك .ما كان حلمك؟ هل حققته؟ كان ي�ستحق المتابعة ،حتى �إذا كان ال يخدمك اليوم؟
عندما كنت �أبلغ من العمر �أربع �سنوات ،جل�ست في �أحد الأيام تحت طاولة غرفة الطعام� ،أخطط لحياتيَ .من �أود �أن �أكون
عندما �أكبر؟ .من تلك الخطط �أظهرت العديد من الأحالم� .أحد تلك الأحالم كانت َت َع ُلم الخياطة .في حين تعلم الخياطة ال
يبدو مثير ًا للإعجاب جد ًا� ،إال �أنني كنت �أعرف ما �أريد ،وتابعت ذلك بكل الو�سائل المتاحة.
�أقنعت واحدة من جداتي �أن تعلمني الحبك ،في حين �أن الجدة الأُخرى �أطلعتني على كيفية التطريز .و�سرعان ما قمت
بتطريز مالب�س الدمية باليد.
وببلوغي �سن ال�سابعة من العمر ،كنت بارعة الى حدٍ ما في معظم حرف الخياطة ذات ال�صلة .في المرحلة الثانوية� ،صنعت
 %90من مالب�سي� ،إ�ضاف ًة الى اللحف والهدايا.

�أحالم �أطفالنا

اليوم فقط ،علمت من طفلي �أنه يريد العزف على �آلة الكمان� .سمعت �أن عظماء الملحنين ،بد�أوا رحلتهم منذ نعومة �أظفارهم
في �سن الثانية من العمر .جل�ست معه وتركته ي�شعر بالعزف على �آلة الكمان .لي�س م�ستعد ًا للدرو�س ،ولن يكون م�ستعد ًا لبرهة
من الزمن .ومع ذلك ،فهو م�ستع ٌد للت�شجيع .برغم كل �شيء ،اذا كانت �أمه تعتقد �أنه يمكنه القيام بذلك ،لن يكون هناك �أي
�سبب لل�شك في قدرته.
والدي حتى عندما لم يفهما �شغفي .انه هدية يحتاجها جميع الأطفال.
الت�شجيع كان من �أعظم الهدايا التي قدمها لي ّ
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والدة الحلم
الكاتب غري معروف
هل توافق القول �أن الحلم يولد من فكرة -فكرة ب�سيطة كان الأخوين رايت مفكرين عظيمين� .إ�ستمتعوا بتعلم
الأ�شياء الجديدة .بداي ًة ،عمال على تدوير القطع
تم ت�صورها في العقل؟
المك�سورة� ،صنعا طابعة و�أ�س�سا مطبعة خا�صة بهم.
بالعودة الى القرن التا�سع ع�شر ،كان لدى �أخوين فكرة �إنتقل �إهتمامهما الى الدراجات الهوائية.
�أ�صبحت في النهاية حلمهم العاطفي والم�ستهلك� .إن
�سعيهم الد�ؤوب وراء ذلك الحلم كوفىء ب�إنجاز غ ّير �سفر وفي عام  ،1983عمال على فتح �شركة رايت للدراجات
الهوائية حيث قاما ببيع وت�صليح الدراجات الهوائية.
العالم.
لكن ويلير الأخ الأكبر حمله عقله على القيام بعمل �أكثر
في يوم الجمعة ال�سابع ع�شر من كانون الأول � 1903إثارة .فقرر متابعة الطيران ب�شكل جدي.
ال�ساعة � 10:35صباحا ،حقق الإخوان رايت (اوفيل
�أم�ضى الأخوين عد َة �ساعات من البحث و�إختيار
وبلير) حلمهم.
الآالت و�إدخال التح�سينات بعد
المحاوالت الفا�شلة للطيران
طيرا "�أول �آلة في العالم مدارة بقوة
الإن�ساني .ما بد�أ كهواية �سرعان
المحرك .وهي �أثقل �آلة جوية من
ما �أ�صبح �شغف ًا بالت�صميم
�صنع الإن�سان للقيام برحلة طليقة
وال�صبر ،حققا حلمهما عام
ومتحكم بها وم�ستدامة".
.1903
هذا العمل الفذ الجدير ب�أن يذكر
في المرة التالية التي ت�سمع �أو ترى
حدث في كيتي هوك� -شمال كارولينا
طائرة �أو م�سافر ًا على �إحداها ،تذكر من �أين
عا�صف بارد.
يوم
ٍ
�صباح ٍ
عقلي �شابان
في
ت�صورها
تم
ب�سيطة
فكرة
�شيء.
كل
�
أ
بد
ّ
بد�أ الحلم بفكرة ُزرعت في عقليهما عن طريق لعبة لم يكمال درا�ستهما الثانوية� .صدق �أو ال ت�صدق .لم يكن
قدمت لهما من قبل والدهما .يقول الولدان" ،ب�أواخر لديهما �شهادة جامعية في هند�سة الطيران والريا�ضيات
مو�ضوع �آخر .لم يكونا عالمان بالمعنى
ف�صل الخريف من عام  ،1878جاء وا ِلدُنا �إلى المنزل والفيزياء �أو �أي
ٍ
في الم�ساء وفي يديه �شيء مخيف جزئي ًا ،وقبل �أن نرى الحقيقي للكلمة .في الواقع ،كان العديد من �أقرانهما
ماهيته ،قام بتطييره في الهواء .بد ًال من ال�سقوط الى الذين �شاهدوا �إنجازهما ،لديهم �صعوبة في ت�صديق
الأر�ضية ،كما توقعنا ،طار عبر الغرفة �إلى �أن �إرتطم �أن �إثنان من ميكانيكي الدراجات الهوائية من دايتون-
بال�سقف ،حيث ترنح للحظة ،ثم غا�ص في النهاية الى �أوهايو فعال ما زعما.
�أر�ضية الغرفة" .هذه اللعبة الب�سيطة الم�صنوعة من
الخيزران والفلين ورباط مطاطي ،فتنت الأخوين رايت ما الفكرة �أو الأفكار التي تعمل عليها؟ هل قلت �أنك ال
و�أطلقت �شرارة �إهتمامهما الم�ستمرة مدى الحياة في ت�ستطيع �أن تفعل هذا وذاك لأنك ل�ست عالم ًا؟ هل قيدت
نف�سك بالقول �أنك ل�ست ذكي ًا بما فيه الكفاية؟ �أو هل
الطيران الإن�ساني.
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�إن�ضممت الى الأغلبية في القول �أن كل �شيء تم �إختراعه في ر�أ�سك ،و جهاز الحا�سوب ال�شخ�صي في متناول
يديك ،يمكن �أن يتحقق حلمك.
�أو �إكت�شافه.
منذ تقديم الجيل الأول من �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية �أو ًال ،دع الحلم يولد بفكرة .فكرة ب�سيطة يمكن لأي
في عام ُ ،1981كنا قادرين على فعل �أ�شياء كثيرة و�أكثر �شخ�ص منا ت�صورها!
فاعلية .عندما تجمع بين جهاز الحا�سوب العظيم الذي

إبقـاء أهدافـك بعيـدة عـن المتصيديـن
لقلم :بيرت ماك وليامز -افعلوها  :دعونا نتخل�ص من حتفظاتنا

هناك نوع من �سرطان البحر الذي ال يمكن �صيده� ..إنه ال�سراطين -عن طريق قوة الأغلبية -يبقون مع ًا داخل
�سريع الحركة وذكي بما فيه الكفاية للخروج من �أي فخ القف�ص .يتم �سحب القف�ص من الماء� ،إنه وقت الع�شاء
ل�صيد ال�سراطين .ومع ذلك ،يتم �صيد الآالف منها كل على الر�صيف الممتد في البحر.
يوم ،وال�شكر الى الميزة الخا�صة التي يمتلكها الإن�سان.
الفرق الرئي�سي بين هذه ال�سراطين والب�شر هو �أن
الفخ هو عبارة عن قف�ص من الأ�سالك مع وجود ثقب في ال�سراطين تعي�ش في الماء والب�شر يعي�شون على الأر�ض.
الجزء العلوي .يتم و�ضع الطعم في القف�ص .ي�أتي �أحد �سراطين الب�شر (ندعوهم بالمت�صيدين) ال ي�ستخدمون
ال�سراطين بقربه ويدخل القف�ص ،يبد�أ بم�ضغ الطعم .القوة الج�سدية -لديهم �أ�ساليب �أكثر فعالية في متناول
وين�ضم �إليه �سرطان ثاني وثالث! في نهاية المطاف ،يتم اليد والفم وهي – الريبة وال�سخرية والإ�ستهزاء والتهكم
والإ�ستخفاف �أو الإهانة والإغاظة والكذب ،ودزينة �أخرى
تناول كل الطعم.
غير مدرجة في قامو�سنا.
ب�إ�ستطاعة ال�سراطين ت�سلق جانب القف�ص والخروج من
خالل الثقب ،لكنها ال تفعل ذلك .تبقى في القف�ص .الطريقة للتعامل مع مثل ه�ؤالء النا�س هي نف�س الطريقة
ت�أتي �سراطين �أخرى وتن�ضم لها -بعد مدة طويلة من الم�ستخدمة من قبل �شخ�صية جوناثان جوفري كراب
التهام الطعم .يدرك �أحد ال�سراطين عدم وجود �سبب على ع�شيرته( .تذكر ذلك الكتاب عن ال�سرطان الذي
�أخر للبقاء في الم�صيدة ويحاول المغادرة ،ال�سراطين لم يكن مقتنع ًا بالت�سكع فقط ،و �آراد تعلم الباليه تحت
الأُخرى تهاجمه كع�صابة وتوقفه عن الخروج .يقومون الماء) .جوناثان ،يعلم مخاطر محاولة المغادرة من
تجمع
بنزعه مرار ًا عن جدار القف�ص� .إذا �إ�ستمر بذلك ،تقوم القف�ص ،قال لنف�سه " :مه ًال! هذه متعة! يا ل ُه من ٍ
ذاهب للح�صول على المزيد منها !
ل�سرطانات ! �إنا
ال�سراطين الأُخرى بنزع مخالبه لمنعه من الت�سلق.
ٌ
ورق�ص الحرية.
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اقتبا�ســـات
Notable
بارزة
Quotes

القيم
ميكن �أن تتحقق جميع �أحالمنا� ،إذا كان لدينا ال�شجاعة على متابعتها-
والت ديزين
�إحلم ك�أنك تعي�ش �أبداً ،وع�ش ك�أنك متوت اليوم -جيم�س دين
�إذا تقدم �أحد بثق ٍة ب�إجتاه �أحالمه ،و�سعى لعي�ش احلياة التي ت�صورها
�سوف يلتقي بنجاح غري متوقع يف الأوقات العادية -هرني ديفيد ثورو
الواقع هو خط�أ .الأحالم هي حقيقة – توباك �شاكور
احللم ال ي�صبح حقيقة واقعة عن طريق ال�سحر ،الأمر يحتاج اىل عرق
وت�صميم وعمل �شاق -كولن باول
ال حتلم بالأحالم ال�صغرية لأن لي�س لديها القوة على حتريك قلوب
الرجال -يوهان فولنغانغ فون غوته
كل حلم كبري يبد�أ بحامل .تذكر دائماً ،لديك يف داخلك القوة والعرب
والعاطفة للو�صول اىل النجوم لتغيري العامل ،هارييت تومبان
الأحالم هي �إجابات اليوم عن �أ�سئلة الغد -ادغار �ساي�س
الإن�سان لي�س عجوزاً حتى يحل الندم حمل الأحالم -جون بارينور
لتحقيق الأمور العظيمة ،يجب �أن ال نعمل فقط ،ولكن نحلم �أي�ضاً،
وال نخطط فقط ،ولكن ن�ؤمن �أي�ضاً -اناتول اهفران�س
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